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9:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:30 

Откриване на семинара от официални лица: 
доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община, 
Петьо Кънев – изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси, 
Наталия Митева- програмен директор, „Добро образование и работни умения“, 
Фондация „Америка за България“ 

10:30 – 10:45 
Университетският подкаст - новата бърза, лесна и ефективна форма за комуникация 
със заинтересованите страни  
Христиан Даскалов – директор на Национален студентски дом  

10:45 – 11:00 

Нови методи и дигитални инструменти за кариерно ориентиране от Фондация на 
бизнеса за образованието  
Невена Раковска- мениджър проекти  
Фондация на бизнеса за образованието 

11:00 – 11:15 
Кариерно консултиране и изкуствен интелект (проект DigiAI по програма Еразъм+)  
Росен Петков- председател на Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ) 
и Боряна Савова, СОКИ  

11:15 – 11:45 Кафе пауза 

11:45 – 12:00 

Успешни стратегии за привличане, задържане и управление на служители от всякакви 
поколения  
Бойка Дочева - Мениджър човешки ресурси, Ай Би Ем България 
Надежда Сярова - Мениджър подбор на персонал, Ай Би Ем България 

12:00 – 12:15 
Как да продаваме успешно авторски произведения чрез социалните мрежи 
Петко Дурмана български художник 

12:15 – 12:30 

Кариерно консултиране във време на физическа дистанция  
Силвия Янева-Стоянова директор на 
Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ към Технически университет 

12:30 – 12:45 

Ролята на Кариерния център в изграждане на единен регистър на партньорите на 
университета 
доц. д-р Росен Кирилов и Атанас Димитров  
Междууниверситетски център за развитие на кариерата – УНСС 

12:45 – 13:00 

Новият модул за кариерно ориентиране в ИС на НАПОО 
д-р Ирина Димитрова-  главен експерт в дирекция Професионална квалификация и 
лицензиране, НАПОО 

13:00 – 13:15 

Осигуряване на информационни потоци в кариерното консултиране 
Чрез съвременни подходи  
доц. д-р инж. Калоян Стоянов- Ръководител ЦКР 
към Русенски университет Ангел Кънчев 

13:15 Коктейл/обяд 

Вход- с регистрация и потвърждение (местата са вече изчерпани). Последвайте ни на Facebook 

страницата  

 
ОРГАНИЗАТОРИ: Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ) и Национален ресурсен център за кариерно 

консултиране и професионално развитие към Национален студентски дом при МОН в партньорство с 
Междууниверситетски център за развитие на кариерата – УНСС, Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ към 

Технически университет, Център за кариерно развитие - Русенски университет и други партньори. 

https://www.facebook.com/newtendenciesincareerconsulting/
https://www.facebook.com/newtendenciesincareerconsulting/

